
Nem tudod leírni, csak érezni! Nemzetközi Acamps Nyári Fesztivál
Magyarországon 2018

Körülbelül 500 fiatalt várnak a világ különböző országaiból Magyarországon, Kelet Európa legnagyobb 
és leghírsebbe tavánál, a Balatonnál 2018 augusztus 8-12 között az Acamps Nyári Fesztivál nemzetközi
találkozójára! Az esemény a hit elmélyítésének és mellette szórakozásnak igyekszik helyt adni a nyári 
vakáció idejében. A fesztivál szervezői a Katolikus Shalom Közösség.

Ez a nyár más lesz! Rád vár! Táborozás, sport, játékok, imádság, új barátságok és még sokkal több amit
az Acamps fesztivál ígér. Az Acamps egy rendszeres esemény melyet ötvenedik alkalommal rendeznek
meg Brazíliában, Fortaleza vároban, több mint 1500 fiatal részvételével. 

Az első alkalmat 1990-ben a Shalom Közösség fiataljai hozták létre, akik szerették volna barátaiknak 
egy másfajta vakáció lehetőségét nyújtani, bemutatva nekik, hogy együtt lehetnek a szórakozásban 
ugyanazzal a tapasztalattal mint amit a Katolikus Egyházban Istennel is átéltek. Abban az időben 
született egy új ötlet : egy tábor fiataloknak. Az ötlet sikeres lett, évről évre nőtt a résztvevők és a 
gyümölcsök száma, sőt egy hét után mindenki teljesen más emberként tért haza. A tábor elterjedt 
egész Brazíliában és a világ különböző országaiban is. 

Most Európába is megérkezik, nemzetközi kiadásban! A cél lehetőséget adni a fiataloknak egy új élet 
kezdésére, a szórakozás, közösségi együttlét, testvériség megélése, új barátságok, az imával való 
tapasztalat és Szentségimádás által, mindezek céljaként a Krisztussal való személyes találkozást 
kitűzve.

„ Az ötlet a Közösség azon vágyából származik, hogy egy új tapasztalatot ajánljanak fel: lehetséges 
megérinteni a fiatalok szívét, az által amit szeretnek, egy vakáció alatti tapasztalat át tudja formálni 
életüket.” – mondja Daniel Porto, a Budapesti Shalom Közösség misszionáriusa, az esemény 
szervezője.

A program nagyon változatos:

 Reggel sport tetszés szerint, csapatversenyek, fürdés a tóban, vagy egyszerű együttlét és 
életmegosztás. 

Délután különböző lelki programokra lesz lehetőség, mint beszélgetések fiatalokat érintő témákban, 
gyónási lehetőség. lelki beszélgetés, Szentmise és Szentségimádás. 

Koncertek zárják az estét, táncokkal, élő bandák részvételével akik a világ különböző részeiről 
érkeznek, köztük a Missionario Shalom Brazíliából. 

Az esemény mindenkinek  nyitott, hívőknek és nem hívőknek, 18-29 éves korig. „ Minden fiatalnak 
akik nagy vágyat éreznek valami újra, valami másra és egy olyan tapasztalatra mely megváltoztatja az 
életük!”, mondja a szervezők egyike. 

A SHALOM KÖZÖSSÉG

A Katolikus Shalom Közösség Brazíliában született 1982-ben, Fortaleza városban. Hívek Nemzetközi 
Társulataként működik, a Laikusok Pápai Tanácsa 2007 február 22-én ismerte el. A Közösség gyors és 
nagy növekedésnek indult ebben a 35 évben: ma nemzetközi valóságként jelen van Brazília 80 
egyházmegyéjében és a világ más 30 országában, ahol a helyi Egyházzal együttműködve végzik 
munkájukat. Az imádság, a művészetekkel, zenével, képzésekkel való evangelizáció és a szegények 
szolgálata által  igyekszik elérni az egész világon minden férfit és nőt, különösképpen a fiatalokat. 



SZOLGÁLAT

Acamps Nyári Fesztivál

Időpont: 2018. augusztus 8-12.

Helyszín: Balaton, Révfülön ( Magyarország)

www.acampsfestival.org

REGISZTRÁCIÓ

Saját sátorral 

100 euró – juniús 10-ig

később 120 euró 

Szálláshellyel

130 euró – juniús 10-ig 

később 150 euró 

Az árban benne értendő: részvételi díj + napi 3x étkezés + szállás + az esemény „kit” csomagja


